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Mistä on kyse?
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Positiivinen psykologia lähestymistapana 

• Huomio siinä, mikä työntekijä-ihmisessä, työyhteisössä ja 
organisaatiossa on toimivaa, vahvaa ja mahdollista

• Taustalla tieteellisyyteen perustuvia näkökulmia siihen, mikä 
tekee elämästä elämisen arvoista sekä inhimillisiin 
olosuhteisiin, jotka johtavat onnellisuuteen, täyttymykseen ja 
kukoistukseen – haasteena hyvä - elämisen ja tekemisen 
arvoinen - työ

• Haetaan myönteisiä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia, 
ratkotaan epäkohtia rakentavasti ja vahvistetaan myönteisiä 
piirteitä työyhteisössä 
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___________ tekee elämästä elämisen arvoisen

___________ tekee työstä tekemisen arvoisen



Uupumusoireiden
poissaolo?

Hollantilaiset työhyvinvointitutkijat
Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker
ovat alunperin määritelleet työn 

imun (‘work engagement’) 
suhteellisen pysyväluonteiseksi, 

myönteiseksi tunne- ja 
motivaatiotilaksi.



Resilienssi
Ability to bounch back

Man never made any material as 
resilient as the human spirit
Bern Williams







Resilience – kykyä selvitä 
vastoinkäymisistä

Riskitekijöistä huolimatta hyvä selviäminen – menestyminen, 
kyky kestää ja selvitä stressistä ja traumaattisista tilanteista

Yksilön tai ryhmän kyky, 
jota voidaan kehittää
Muuttuva dynaaminen
prosessi

Yksilön ominaisuudet
Ympäristön vaikutus
Ympäristön ja yksilön
ominaisuuksien vuorovaikutus



Kuinka resilienssiä
rakennetaan?

Resilienssiä kasvatetaan
• olemassaolevia voimavaroja tutkimalla ja niihin

tutustumalla, niitä käyttämällä (yksilön ja ympäristön)
• omia kykyjä kasvattamalla
• kohtaamalla vaikeuksia

Kulttuuriset tekijät
Avun saaminen korostaa yhteenkuuluvutta (itä), vähentää 

itsenäisyyttä (länsi)
Huoli kuormasta avun antajalle (itä), oman itsenäisyyden 

vähenemisestä (länsi)



Resilienssin osatekijöitä

• (Hyvä) strssinsietokyky
• (Hyvä) ongelmanratkaisukyky
• Avun hakeminen
• Uskomus siitä, että voi itse
jotenkin vaikuttaa tunteisiinsa
ja selviämiseensä
• Sosiaalinen tuki ja sen
hyödyntäminen
• Vaikean kokemuksen jakaminen
läheisten kanssa
• Hengellisuus
• Selviytyjä, ei uhri-identiteetti
• Toisten auttaminen
• Myönteisen merkityksen löytäminen vaikeudelle



Työn vaatimukset –

työn voimavarat

• Työn fyysiset, psykologiset, 
sosiaaliset, emotionaaliset, 
organisatoriset piirteet

• kuvaavat työn haasteellisuutta, 
edellyttävät ponnisteluja 
suoritustason ylläpitämiseksi

• Työn fyysiset, psykologiset, 
sosiaaliset, emotionaaliset, 
organisatoriset piirteet

• auttavat vähentämään 
työssä koettuja vaatimuksia 
ja niihin liittyviä psykologisia 
kustannuksia

• ovat tarkoituksenmukaisia 
tavoitteiden saavuttamiseksi

• voivat virittää 
henkilökohtaista kasvua, 
oppimista ja työssä 
kehittymistä



Työn voimavaroja, mm:
• esimiehen tuki ja johtamisen 

käytännöt

• työn itsenäisyys 

• myönteiset asiakassuhteet

• työn palkitsevuus ja 
kehittävyys

• palaute ja arvostus

• työn varmuus

• innovatiivisuus työyhteisössä
• työpaikan kannustava 

ilmapiiri

Työn vaatimuksia, mm:
• työn määrällinen 

(aikapaine, kiire) 
kuormittavuus

• työn vaikeus ja 
vastuullisuus

• rooliristiriidat
• tunteita kuormittava 

vuorovaikutus asiakkaiden 
kanssa

• fyysisen työympäristön 
rasitukset

• työn ja muun elämän 
ristiriidat



Voimavarojen merkitys menetysten 
kontekstissa (Hobfoll, 1998, 2001): 

• Voimavarojen menetykset ovat 
ihmiselle saavutuksia 
tärkeämpiä 

• …Monissa ammateissa ja 
töissä on vääjäämättömiä 
kuormitustekijöitä…

• Uusien voimavarojen 
saavuttaminen on erityisen 
tärkeää voimavarojen 
menetysten yhteydessä 
– voidaanko siis työn 
voimavaratekijöillä suojata 
hyvinvointia kuormittavissakin 
työolosuhteissa?



Voimavarojen menettämisen 
ja saavuttamisen kasautuvat 
polut ja kehät 

• Ne, joilta puuttuu voimavaroja, eivät ole ainoastaan alttiimpia 
menetyksille, vaan heillä alkuperäinen menetys 
todennäköisesti aiheuttaa myös tulevaisuudessa menetyksiä 
("resource losses", "loss spirals")

• Ne, joilla on voimavaroja, ovat kykenevämpiä saavuttamaan 
voimavaroja, ja alkuperäinen voimavarojen saavuttaminen 
edistää myös myöhempiä uusien voimavarojen saavutuksia: 

• Myönteiset, voimavarojen saavutusten prosessit hitaampia 
kuin menetysten prosessit



• Mitä vaikeudet ovat opettaneet sinulle 
vahvuuksistasi? Työyhteisösi vahvuuksista?

• Mitä arvokasta olet oppinut itsestäsi, läheisistäsi?
• Miten toimia mahdollisten tulevien vaikeiden 

aikojen kohdalla? Mikä on sinulle hyödyllistä?
• Mistä asioista on pidettävä huolta jotta tulevista 

ongelmista selvitään?
• Millaiset tekemiset – olemiset – ajatukset antavat 

voimaa?
• Ketä voit itse auttaa?



Selviämiskeinot 

• Henkisyys

• Myönteisen näkökulman 
löytäminen

• Myönteinen elämään 
suhtautuminen

• Sense of coherence

• Epävarmuuden sietäminen

• Merkityksen löytäminen

• Vihan hallinta



Tehtävä: 
Möykky niskassa vs
Miten valitsen toisenlaisen aivojen asennon


